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Forældregruppe 
Et gratis tilbud for forældre til unge med             
rusmiddelproblemer 

Skive—det er RENT LIV 



 

  

 

  
 

 

 

Hvorfor deltage i forældregruppe? 

Når en ung mistrives, påvirker det hele familien – især forældre 
rammes hårdt, når deres søn eller datter får problemer med rusmid-
ler. Forældrene vil gerne hjælpe og støtte deres barn, men er ofte 
usikre og magtesløse. 

  

Flere forældre har fortalt os, at det at mødes og tale med andre for-
ældre er rart, når man har en ung i familien med et problematisk 
forbrug af rusmidler. Vores erfaring viser, at det kan være med til at 
skabe bedre vilkår for familien samt betyde en positiv udvikling for 
de unge. 

 

 ”Efter forløbet har jeg nemmere ved at tale med min søn og nå  

 ind til ham” 
            Mor til søn på 20 år 

 

 ”Det har været rart at møde andre forældre, da man føler man 
 står helt alene” 
            Mor til datter på 15 år 

 

 ”Det har været dejligt, at man ikke er alene, og man kan 
 sammenligne, hvad virker for andre og hvad virker for mig, få 
 idéer til hvad gør man og hvad kan man og hvornår kan man 
 sige fra” 
            Far til datter på 19 år 
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 Hvem kan deltage i Forældregruppen? 

Alle forældre, der bor i Skive Kommune, som har et barn mellem 15 
og 30 år med et problematisk forbrug af rusmidler. Det er ikke et 
krav, at den unge skal være tilknyttet Rusmiddelcentret eller være 
bosat i Skive. 

Inden opstart i gruppen 

Hvis du ønsker at deltage i forældregruppen, skal du tage kontakt til 
Rusmiddelcenter Skive eller direkte til én af konsulenterne, som er 
med i gruppen. Du kan finde kontaktoplysninger på bagsiden af bro-
churen.  

Tavshedspligt 

Rusmiddelcenter Skive har tavshedspligt, men har samtidig et sær-
ligt fokus på børnefamilieperspektivet. Det betyder, at vi har en 
skærpet underretningspligt i forhold til børn og unges trivsel.  

 

Der er tavshedspligt i forhold til det der foregår i gruppen. 

 

Hvordan foregår forløbet? 

Forældregruppen foregår over fire gange og et opfølgningsmøde.   

Vi tilbyder et forløb, hvor man kan møde andre forældre og tale om 
det at være forældre til en ung, der bruger rusmidler, og hvordan fa-
milier hver især kan handle og finde løsninger. 

 

 

TILBUDDET ER GRATIS 
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Rusmiddelcenter Skive 

Skive Kommune 

Kompagnigade 11 C, stuen 

7800 Skive 

Tlf.: 9915 7373 

Mail: rusmiddelcenter@skivekommune.dk 

 

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen  

til at kontakte: 

 

Rusmiddelcenter Skive 

Tlf. 99 15 73 73 

 

Ulla Timann 

Tlf. 2487 8672, mail ulth@skivekommune.dk 

 

Karina Eriksen 

Tlf. 24 87 86 56, mail kber@skivekommune.dk 
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